Word
crowdfunding
adviseur!

“Dankzij de verfrissende aanpak
van The Dutch Deal kunnen wij onze
klanten eenvoudig ondersteunen bij
het opstarten van een crowdfunding
campagne.”

WELKOM BIJ THE DUTCH DEAL

Vanuit uw persoonlijke dashboard op de website ziet u in één

The Dutch Deal is de crowdfunding website van ondernemend

oogopslag alle klanten die u begeleidt bij financieringsaanvragen.

Nederland. Het online platform dat ondernemers en

Wil een klant een nieuwe campagne starten? U helpt de

investeerders samen brengt. Geen ver-van-het-bed

ondernemer bij het beantwoorden van vragen over het

investeringen, maar dichtbij en eigen. Met The Dutch Deal

toekomstvooruitzicht, de verlies- en winstrekening en de

ondersteunt u uw klanten eenvoudig bij het opstarten van een

liquiditeitsprognose. Op basis van deze belangrijke informatie

crowdfunding campagne.

stelt The Dutch Deal een risicoprofiel op.

THE DUTCH DEAL VOOR FINANCIEEL
ADVISEURS

THE DUTCH DEAL VOOR
BEDRIJFSADVISEURS

Is één van uw klanten, die al twee jaar of langer succesvol

Begeleidt u startups naar een succesvolle toekomst? Ook

zaken doet, op zoek naar een nieuwe manier van financieren?

voor startende ondernemers, die begeleiding krijgen van een

Met crowdfunding via The Dutch Deal kunt u uw klanten

(erkende) bedrijfsadviseur, is crowdfunding bij The Dutch Deal

optimaal begeleiden bij hun fundingvraagstukken.

een interessante financieringsmogelijkheid.

Vanuit uw persoonlijke dashboard op de website, helpt u de
startende ondernemer bij het omschrijven van zijn propositie
en doelstellingen, bij zijn marketingactiviteiten, maar ook bij
financiële vraagstukken. Samen werken jullie aan het realiseren
van de nieuwe ideeën van uw klant en aan het uitbreiden van
zijn netwerk.

FINANCIEREN VIA THE DUTCH DEAL
Bied uw klanten een maatwerk financieringsoplossing met
toekomst. Crowdfunding is de kans om ervaring op te doen

“Naast de
certificering van het
financiële proces
door de AFM en DNB
heeft The Dutch
Deal heeft een zeer
betrouwbare risk
management policy.”

met de nieuwe manier van ondernemersfinanciering. Onze
gebruiksvriendelijke software zorgt ervoor dat de financiering
en communicatie optimaal verlopen, zodat u zich volledig kunt
richten op een professionele begeleiding van uw klanten.

The Dutch Deal bouwt een historie op voor iedere financieel- en
bedrijfsadviseur met een account bij onze website. Hoe meer
klanten u succesvol begeleidt via The Dutch Deal, hoe hoger u
in onze ranking komt. De 5 meest succesvolle adviseurs worden
op onze website geplaatst. En zoekt een ondernemer naar een
goede adviseur? Dan raden wij u zeker aan!

BETROUWBAAR

WAAROM CROWDFUNDING

The Dutch Deal begrijpt dat u zoekt naar een betrouwbare

Crowdfunding richt zich op ondernemers met een innovatief

partner voor uw investeringen. Wij waarborgen de

idee die geen of onvoldoende kapitaal hebben. Investeringen in

betrouwbaarheid van het financiële proces door onze

deze innovaties zijn risicovol, maar nodig om de economie te laten

samenwerking met de gerenommeerde financiële instelling

groeien. Toch krijgen deze ondernemers steeds minder vaak een

Intersolve. Intersolve EGI verzorgt het complete financiële

lening van de bank.

proces voor The Dutch Deal en beheert de gelden binnen een
stichting Derdengelden. Hierdoor kunnen wij al onze gebruikers

Crowdfunding is een moderne, alternatieve manier van financiering.

garanderen dat alle betalingen, die via het The Dutch Deal

Het is een kans om te investeren in goede ondernemersideeën.

platform lopen, veilig en gegarandeerd zijn.

Crowdfunding gaat verder dan investeren in projecten.
De ‘fun’ zit letterlijk in het woord. Het gaat over de passie van

Intersolve EGI is een Nederlandse financiële instelling die is

een ondernemer, uw betrokkenheid en vertrouwen in zijn idee.

gespecialiseerd in diensten op het gebied van betalingsverkeer

Het gaat over samenwerken met een aantrekkelijke rente

en elektronisch geld. Intersolve EGI beschikt over een

ovenop de investering die u maakt.

vergunning als Elektronische Geldinstelling en staat onder
toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit
Financiële Markten (AFM).

stappenplan
1. De ondernemer legt een project voor aan The Dutch Deal.
2.	The Dutch Deal gaat in gesprek met de ondernemer en zijn adviseur en 		
beslist of de onderneming en de gevraagde financiering solide zijn.
3.	The Dutch Deal plaatst de aanvraag.
4. De ondernemer en eventueel de bedrijfsadviseur promoten het
project via allerlei mediakanalen.
5.	Investeerders maken geld over.
6. De ondernemer ontvangt het geld zodra het volledige bedrag
behaald is, anders krijgen de investeerders hun inleg terug.
7. De ondernemer betaalt de investeerders maandelijks met rente terug.
	U kunt als adviseur de transacties en vooruitgang inzien.
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